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Z A P I S N I K 
 
 

 s 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis održane dana 28. travnja 2014 godine . 
Zbog hitnosti sjednica je sazvana telefonskim putem od strane predsjednika Općinskog vijeća 
Josipa Didovića. Podsjetio je da je ova telefonska sjednica dogovorena na 8. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 23. travnja 2014. godine. 
 
Započeto u 9,00 sati. 
Predsjednik vijeća je izvijestio pojedinačno sve članove Općinskog vijeća da za dnevni red 
ove sjednice predlaže: 
 

1.   Prihvaćanje Prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje    
      komunalne djelatnosti  koja se odnosi na radove sanacije deponija na području Općine 
 Klis za jednogodišnje  razdoblje; 
2..  Prihvaćanje Prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje    
      komunalne djelatnosti  održavanja javnih i zelenih površina na području Općine Klis za      
 jednogodišnje  razdoblje; 
3.   Prihvaćanje Prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje    
      komunalne djelatnosti  koja se odnosi na radove održavanja atmosferskih voda  na 
 području Općine Klis za jednogodišnje  razdoblje; 
4.   Prihvaćanje Prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje    
      komunalne djelatnosti  koja se odnosi na opskrbu el.energijom za potrebe javne 
 rasvjete na području Općine Klis za jednogodišnje  razdoblje; 

 
Svi pozvani članovi Općinskog vijeća su prihvatili jednoglasno ovaj dnevni red. 
Uvodno je Josip Didović izvijestio da su svi prijedlozi Odluka koji se nalaze na dnevnom 
redu današnje sjednce jednoglasno utvrñeni na sjednici Povjerenstva za provedbu postupaka 
javnog nadmetanja za obavljanje komunalnih djelatnosti. 
 
Ad. 1. 
Po izvješću predsjednika Općinskog vijeća jednoglasno se donosi 
 

 O D L U K A 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja  

za obavljanje komunalne djelatnosti  koja se odnosi na radove sanacije deponija  
na području Općine Klis za jednogodišnje  razdoblje; 

 
 

Prihvaćena je ponuda ponuditelja „PISAC COMMERCE“ iz Solina s cijenom od  
47.900,00 kn + PDV. 
 
Ad. 2. 
Nakon obrazloženja predsjednika Općinskog vijeća jednoglasno se donosi 
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O D L U K A 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja  

za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih i zelenih površina  
na području Općine Klis za jednogodišnje  razdoblje; 

 
 

Prihvaćena je ponuda ponuditelja HIDRORADOVI SAGENA iz Šibenika s cijenom od  
55.615,00 kn + PDV.  
 
 
 
Ad. 3. 
Po obrazloženju Josipa Didovića jednoglasno se donosi 
 

O D L U K A 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja  

za obavljanje komunalne djelatnosti  koja se odnosi na radove održavanja 
atmosferskih voda na području Općine Klis za jednogodišnje  razdoblje; 

 
 
Prihvaćena je ponuda ponuditelja  HIDRORADOVI SAGENA iz Šibenika s cijenom od  
30.925,00 kn + PDV. 
 
Ad. 4. 
Predsjednik vijeća je obrazložio prijedlog Odluke, a nakon toga jednoglasno se donosi 
 

O D L U K A 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja  

za obavljanje komunalne djelatnosti  koja se odnosi na opskrbu el.energijom  
za potrebe javne rasvjete na području Općine Klis za jednogodišnje  razdoblje; 

 
 

Prihvaćena je ponuda ponuditelja HEP-Opskrba d.o.o. iz Zagreba, Ulica Grada Vukovara 37 s 
cijenom od 389.239,83 kn + PDV. 
 
 
Završeno u 10,50 sati. 

 
Klasa: 021-05/14-01/01 
Urbr: 2180/03-01/14-656 
Klis, 28. travnja 2014.g. 
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